
1 
 

 

 

Erkekler 2017'de 290 Kadın ve 22 Çocuk Öldürdü 

bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, 

erkekler 2017’de 2017’de en az 290 kadın, 22 çocuk ve olay sırasında kadınların yanında olan/cinayeti 

engellemeye çalışan 34 erkeği öldürdü; 101 kadına tecavüz etti; 247 kadını taciz etti; 376 kız 

çocuğuna cinsel istismarda bulundu; 417 kadını yaraladı.  

Bu cinayetlerin yanısıra; 

* 14 kadın cinayetinde failler hala belirlenemedi. 

* 10 kadın ve 2 kız çocuğu şüpheli bir şekilde ölü bulundu, ölümler henüz aydınlatılmadı. 

* 14 kadının intihar ettiği öne sürüldü. 

* Zorla evlendirilmek isteyen bir kadın intihara teşebbüs etti. 

Cinayet 

Erkekler 2017’de 290 kadın, 22 çocuk ve olay sırasında kadınların yanında olan/cinayeti 

engellemeye çalışan 34 erkeği öldürdü. 

Öldürülen kadınlardan üçü erken yaşta zorla evlendirilmişti. Öldürülen kadınlardan ikisi transtı. 

Öldürülen iki natrans kadın ise seks işçisiydi. 

Öldürülen kadınların yüzde 6’sı göçmen veya mülteci kadınlardı. 

Afganistan: 1 / Fas: 2 / Gürcistan: 1 / Irak: 1 / Mısır: 1 / Özbekistan: 2 / Suriye: 8 / Ukrayna: 1 

Kadınların yüzde 54’ünü partnerleri, yüzde 10’unu eski partnerleri, yüzde 19’u akrabaları, yüzde 

4’ünü ise yakınlarının partnerleri öldürdü. 

Akraba: 54 (Ağabey: 5 / Aile-aile kararı: 3 / Ailesinin arkadaşı: 1 / Akraba: 17 / Baba: 7  /Erkek 

kardeş: 5 / Oğul: 12 / Torun: 2 / Üvey oğul: 2) 

Partner: 158 (Dini nikahlı koca: 13 / Koca: 109 / Sevgili: 36) 

Ayrıldığı partner: 30 (Eski koca: 23 / Eski nişanlı: 1 / Eski sevgili: 6) 

Tacizci: 5 (Reddedilen erkek: 3 / Evlenmek isteyen akrabası: 1 / Israrlı takip/tacizci: 1) 

Bir yakınının partneri: 13 (Annesinin sevgilisi: 1 / Arkadaşının kocası: 1 / Damat: 5 / Eski 

damat: 1 / Kardeşinin kocası: 4 / Yeğeninin ayrılmak istediği kocası: 1) 

Kadının partnerinin yakınları: 8 (Annesinin evleneceği erkeğin oğlu: 2 / Eski kocasının 

kardeşi: 1 / Evleneceği erkeğin oğlu: 1 / Kocasının arkadaşı: 1 / Kocasının işten tanıdıkları: 1 / 

Kocasının kardeşi: 2) 
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Diğer: 22 (Arkadaş: 1 / Arkadaşının ağabeyi: 1 / Hırsız: 1 / Husumetli olduğu erkek: 1 / İnsan 

taciri: 1 / İş ortağı: 1 / Komşu: 1 / Müşteri: 3 / Arkadaşının akrabası: 1 / Tanıdık: 4 / 

Tanımadık: 2 / Belirtilmedi: 5) 

Kadın cinayetlerinin yüzde 55,5’inde ateşli silahlar, yüzde 29’unda kesici aletler kullanıldı. 

Ateşli silahlar: 161 

Belirtilmedi: 4 

Kesici aletler: 85 (Bıçak: 80 - Satır: 2 - Balta: 1 - Kavun bıçağı: 1 - Testere: 1) 

Boğarak: 16 (Boğarak: 12 - İple boğarak: 1 - Kabloyla boğdu: 1 - Şalla boğarak: 1 - Telle boğdu: 

1) 

Boğazını kesti: 8 

Diğer: 16 (Balkondan attı: 2 - Feribottan denize attı: 1 - Cisimle darp: 4 - Çekiç: 2 - Darp: 5 - 

Dinamit: 1 - Levye: 1) 

Cinayetlerin yüzde 20’si kadınların yaşadığı ev ya da evinin önünde, yüzde 17’si kamusal alanlarda, 

herkesin gözü önünde gerçekleşti. 

Kamusal alan: 49 (sokak, işyeri, park, avm, otel lobisi, market, adliye, adliye önü, sosyal 

politikalar il müdürlüğü önü, Pazar, gazino, kafe) 

Çocuğunu görme bahanesiyle gittiği ev: 4 

Ev ve evinin önü: 58 

Cinayetlerin yüzde 5’i çıkartılan koruma tedbir kararlarına rağmen işlendi. Öldürülen kadınların 

yüzde 7’si cinayetten önce şikayette bulunmuştu ama ya tedbir kararı çıkartılmamıştı ya da çıkartılan 

tedbir kararı cinayet tarihinde sona ermişti. 

Tedbir kararlarına rağmen: 14 

Tedbir kararı bittikten hemen sonra: 4 

Şikayet ve eski tedbir kararları: 16 

Kadınların yüzde 24’ü boşanmak/ayrılmak istediği için ya da barışma/evlilik teklifini kabul etmediği 

için öldürüldü. Kadınların yüzde 4’ü ise kızı/annesi/arkadaşının boşanmak/ayrılmak istediği 

erkeklerce öldürüldü. 

Ayrılmak / boşanmak / barışmayı ret istediği için öldürülen: 70 

Kızı / annesi / arkadaşı boşanmak istediği için: 11 

Kadın katillerinin yüzde 19’u cinayetin ardından intihar etti ya da intihara teşebbüs etti. 

İntihar eden: 38 

İntihara teşebbüs eden: 16 

11 kadının katilinin cinayetten önce de suç kaydı bulunuyordu. İki kadın katili, cezaevi yönetiminden 

izin alarak çıkıp cinayet işledi. Üç kadın katili, cezaevinden kaçarak cinayeti işledi. 

Çocuk cinayetleri 
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Erkekler 2017’de şiddet uyguladıkları kadınlara zarar vermek veya öç alma motivasyonuyla 22 çocuğu 

öldürdü. 

Öldürülen çocukların yüzde 53’ünün ebeveynleri boşanma aşamasındaydı. 

Çocukların yüzde 68’ini babaları öldürdü. 

Ailesini öldüren erkek: 1 

Annesinin akrabası: 2 

Annesine tecavüz eden erkek: 1 

Annesinin sevgilisi: 2 

Baba: 15 

Tecavüzcü: 1 

Çocukların yüzde 50’si bıçakla öldürüldü. 

Bıçak: 11 

Boğarak: 2 

Darp: 1 

Tabanca: 7 

Zehir: 1 

18 katilden dördü intihar etti, üçü intihara teşebbüs etti. 

22 çocuktan 14’ünün anneleri de öldürüldü (11 kadın); üçünün annesi ağır yaralandı. 

5 çocuğun ölümünden önce, çocuklara ve/veya annelerine şiddet uygulandığı resmi mercilere 

yansımış ancak çocuk ve kadınları korumak için gerekli önlemler alınmamıştı. 

Tecavüz 

2017’de medyaya kadınlara yönelik 101 tecavüz vakası yansıdı. 

Kadınların yüzde 11’i tecavüz görüntüleriyle ya da rızaları olmadan çekilmiş başka görüntülerle 

şantaja maruz kaldı. Yüzde 14’ü ise tecavüzün ardından gasp edildi. 

Tecavüzcülerin yüzde 30’u kadınların tanımadıkları erkekler, yüzde 18’i kadınların partnerleriydi. 

Tanımadık: 30 

Partnerler: 18 (Ayrılmak istediği sevgili: 1 - Dini nikahlı koca: 1 - Flört ettiği erkek: 1 - Koca: 2 - 

Sevgili: 10 - Eski sevgili: 2 - Nişanlı: 1) 

Akraba: 11 (Diğer akrabalar: 7 / Baba: 3 / Üvey oğul: 1) 

Çalışma hayatından erkekler: 10 (İş arkadaşı: 1 / İş görüşmesi için buluştuğu erkek: 3 / 

İşveren: 5 / İşyerinden tanıdık: 1) 

Arkadaş/tanıdık: 9 

Yaşadığı apartman, mahalleden erkekler: 5 (Komşu: 2 / Mahalleden tanıdık: 3) 
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Hizmet veren: 3 (Elektrikçi - tesisatçı: 2 / Garson: 1) 

Diğer: 13 (Arkadaşının kocası: 1 / Kocasının arkadaşı: 1 / Oğlunun arkadaşı: 1 / Belirtilmedi: 1 

/ Hırsız: 1 / Israrlı takipçi: 1 / Polis: 1 / Sosyal medyadan tanıştığı erkekler: 4 / Şoför: 3 

[otobüs: 2- minibüs: 1] / Tecavüzcü: 1) 

Tecavüz olaylarının yüzde 15’i erkeklerin kadınları alıkoyduğu ya da gizlice/zorla girdiği evlerde, 

yüzde 11’i kamusal alanlarda, yüzde 6’sı işyerlerinde yaşandı. 

Alıkoyduğu ya da gizlice girdiği ya da zorla girdiği ev: 15 

Kamusal alan: 11 (sokak, alt geçit, durak, park, hastane, AVM tuvaleti) 

İşyeri: 6 

Toplu taşıma: 3 

Otel-spa: 5 

Tecavüze maruz bırakılan kadınların yüzde 13’ü engelliydi. Yüzde 10’u ise turist ya da göçmen 

kadınlardı. 

Engelli: 13 

Turist-göçmen: 10 (Fas: 1 / Hollanda: 1 / İngiltere: 1 / İran: 2 / Özbekistan: 5) 

Tecavüzcülerin yüzde 12’sinin halihazırda cinsel suçlardan kaydı vardı.  

113 tecavüz failinden 14’ünün cinsel suçlardan kaydı vardı. 

Tecavüzcülerin yüzde 49’u tutuklandı. 

Tutuklanan: 55  

Adli kontrolle serbest: 7  

Gözaltına alınıp serbest bırakıldı: 8  

Kadın öldürdü: 3  

İntihar etti: 1  

Hukuki süreç haberde yer almadı ya da “aranıyor”, “kaçtı”, “gözaltında” şeklinde belirtildi: 39 

İki kadın tecavüzcüleri öldürdü. Tecavüze maruz kalan bir kadın intihar etti; ailesi tecavüzcüyü 

öldürdü. İki kadın ve ölen kadının ailesi tutuklandı. 

Taciz 

2017’de medyaya kadınlara yönelik 247 taciz vakası yansıdı. 

22 kadın toplu taşıma veya takside tacize maruz kaldı. 5 kadın ise kıyafeti bahane edilerek saldırıya 

uğradı. 

Tacizcilerin yüzde 65’i kadınların tanımadıkları erkekler, yüzde 12,5’i kadınların çalışma yaşamından 

tanıdığı erkeklerdi. 

Tanımadık: 160 
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Çalışma hayatından erkekler: 31 (İş bulma bahanesiyle kandıran belediye başkanı: 1 / 

İşveren: 5 / İşverenin oğlu: 1 / İşyerinde müdürü-üstü: 17  /İşyerinden tanıdık: 6 / Ev işvereni: 

1) 

Hizmet veren kişiler: 13 (Klima ustası: 1 / Otel çalışanı, sahibi: 6 / Otobüs muavini / şoförü: 2 

/ Taksi şoförü: 1 / Tamirci: 2) 

Arkadaşı olan, tanıdığı erkekler: 10 

Yaşadığı apartman, mahalleden erkekler: 7 (Apartman yöneticisi: 1 / Komşu: 4 / Mahalleden 

tanıdık: 2) 

Eğitim-öğretim görevlileri: 7 (Öğretmen: 1 / Spor eğitmeni: 1 / Üniversite 

hocası/eğitmen/öğretim görevlisi: 4 / Çocuğunun öğretmeni: 1) 

Eski partneri ve partnerinin yakınları: 6 (Eski koca: 1 / Eski kocasının arkadaşları: 1  /Eski 

sevgili: 4) 

Diğer: 14 (Akraba: 1 / Güvenlik görevlisi: 2 / Üfürükçü: 2 / Tacizci: 1 / Müezzin: 1 / Kocasının 

borcu olan erkek: 1 / Damat: 1 / Din kitabı satan kişi: 2 / Engelli bakım merkezi müdürü: 2) 

Kadınların yüzde 18’i gözetlemeye maruz kaldı ve/veya rızaları olmadan görüntüleri çekildi. Yüzde 

11’i teşhircilik, yüzde 9’u dijital tacize maruz kaldı. 

Alıkoyma/kaçırma: 2 

Dijital: 22 

Gözetleme/rıza dışı görüntü çekme: 45 

Israrlı takip: 7 

Teşhircilik: 27 

Fiziksel/sözlü taciz: 144 

Tacizcilerin yüzde 7’sinin daha önce cinsel suçlardan suç kaydı vardı. (17 tacizci) 

Tacizcilerin sadece yüzde 16’sı tutuklandı.   

Tutuklandı: 27 

Adli kontrolle serbest: 6 

Gözaltına alınıp serbest bırakılan: 6 

Tutuksuz yargılanacak: 8 

Tedbir kararı çıkartıldı: 1 

Tacize şahit olanlar darp etti: 9 

Kadın yaraladı: 1 

Kamu görevlisi tacizci açığa alındı: 1 / sadece idari soruşturma: 1 

Hiçbir işlem yapılmadı: 21 

Kadın ya da akrabaları öldürdü: 2 
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Belirtilmedi: 85 

Toplam: 168 

Evine gizlice giren tacizciyi öldüren bir erkek tutuklandı, tacize maruz kalan kadın adli kontrolle 

serbest kaldı. 

Tacize karşı meşru müdafaada bulunan ve tacizcileri yaralayan 2 kadın gözaltına alındı. 

Çocuk istismarı 

Erkekler 2017’de en az 376 kız çocuğuna istismarda bulundu. 19 kız çocuğu tecavüz sonucu hamile 

kaldı. 

Kız çocuklarının yüzde 31’ine okul çalışanları, yüzde 12’sine öğretmenleri, yüzde 7’sine akrabaları 

istismarda bulundu. 

Okul çalışanları: 117 (Kantin çalışanı: 49 / Okul çalışanı: 1 / Okul teknikeri: 6 / Okulda işçi: 52 / 

Okulun eski güvenlik görevlisi: 1 / Servis şoförü: 8) 

Öğretmen: 46 (Eğitmen: 1 / Halk oyunları eğitmeni: 1 / Lise öğretmeni: 11 / Müdür: 4 / 

Müdür yardımcısı: 5 / Öğretmen: 23 / Öğretmenevi müdürü: 1) 

Akrabalar: 26 (Ağabey-kardeş: 4 / Akraba: 5 / Büyükbaba: 1 / Baba: 12 / Manevi baba: 1 / 

Üvey baba: 3) 

Komşu-mahalleden tanıdık: 17 

Dini görevliler: 14 (İmam: 11 - Din görevlisi: 1 - Özel din öğretmeni: 2) 

Esnaf: 12 (Bakkal: 1 - Esnaf: 3 - Kırtasiyeci: 5 - Market işletmecisi: 2 / Bisiklet tamircisi: 1) 

Ailesinin tanıdıkları: 9 (Abisinin arkadaşları: 1 / Annesinin sevgilisi: 1 / Annesinin-babasının 

arkı: 6 / Babasının patronu: 1) 

Tanımadık: 81 

Diğer: 30 (Antrenör: 2 / Çocuk esirgeme kurum şoförü: 1 / Eski sevgili: 1 / Reddedilen erkek: 3 

/ İşyerinde müdür, işveren, patron: 2 / Hastabakıcı: 2 / Şoför: 3 (minibüs, otobüs vs) / Okul 

arkı: 2 / Özel güvenlik: 1 / Polis memuru: 1 / Sevgili: 1 / Sevgilisinin arkadaşları: 2 / Sınıf 

arkadaşının babası: 1 / Arkadaşının ağabeyi: 1 / Sosyal medyadan tanıştığı erkekler: 3 / 

Tanıdık: 4) 

Belirtilmedi: 24 

Çocuk istismarı olaylarının yüzde 40’ı okul, okul çevresi ve okul servislerinde; yüzde 5,5’i parklarda 

yaşandı. 

Alıkonulduğu, kandırılarak ya da zorla götürüldüğü ev – mekan - arazi: 17 

Apartman girişi: 4 

Çocuk eğitim ve spor merkezi: 1 

Çocuk esirgeme yurdu: 1 

Rehabilitasyon merkezi: 1 
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Kurs: 1 

Kuran kursu: 11 

Park: 21 

Özel ders için gittikleri ev: 2 

Dükkan, market, kafe, kırtasiye: 12 

Okul, okul çevresi, okul servisi: 150 

Toplu taşıma veya toplu taşıma durağı: 7 

Çocuk istismarı olaylarının yüzde 8,5’ini öğretmenleri ortaya çıkardı. 

Annesine, kadın akrabalarına anlattı ya da ailesi fark etti: 45 

Öğretmenine anlattı ya da öğretmeni ortaya çıkardı: 32 

Hamileliğinin anlaşılmasıyla: 15 

Cinsel istismara maruz bırakılan kız çocuklarından 12’si engelliydi. 

Şiddet – yaralama 

Erkekler 2017’de en az 417 kadına şiddet uyguladı. Kadınların yüzde 22,5’i ağır yaralandı.  

417 kadından 17’si trans kadınlardı. 

Kadınların yüzde 48’ine partnerleri, yüzde 10’una erkek akrabaları, yüzde 10’una ise eski partnerleri 

şiddet uyguladı/yaraladı. 

Partner: 201 (Nişanlı: 1 / Sevgili: 27 / Koca: 166 / Dini nikahlı koca: 7) 

Akrabalar: 43 (Ağabey: 3 / erkek kardeş: 5 / üvey kardeş: 1 / Aile – akraba: 3 / kocasının ağabeyi: 1 / 

Baba: 14 / üvey baba: 1 / Torun: 1 / Oğul: 14) 

Eski partner: 41 (Eski koca: 25 / Eski nişanlı: 1 / Eski sevgili: 15) 

Yaşadığı apartman, mahalleden tanıdıklar: 13 (Apartman yöneticisi: 1 / Ev sahibi: 2 / Komşu: 10) 

Yakınının ayrıldığı ya da ayrılmak istediği partneri: 12 (Arkadaşının eski sevgilisi: 1 / kardeşinin eski 

kocası: 1 / kızının boşanmak istediği kocası: 2 / kızının eski kocasının kardeşi: 1 / kızının reddettiği 

erkek: 1 / yardım ettiği kadının ailesi: 1/ kızının kocası: 4 / kızının eski kocası: 1) 

Hizmet alan erkek, müşteri: 15 

Diğer: 29 (Trafikte tartıştığı erkek: 2 / Reddedilen erkek: 2 / Güvenlik görevlisi: 1 / Hırsız: 2 / Hizmet 

veren kişi: 4 / Husumetli: 2 / İşveren, patron, müdür: 5 / Müsabakada rakibinin babası: 1 / Otobüs 

şoförü: 2 / Taksi şoförü: 2 / Polis: 2 / Tanıdık: 4) 

Tanımadık: 38 

Belirtilmedi: 25 

Şiddet – yaralama olaylarının yüzde 32’si kamusal alanlarda, herkesin gözü önünde gerçekleşti. 
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Kamusal alan: 133 (adliye önü: 4 – AVM veya AVM önü: 3 – hastane veya hastane önü: 9 – 

bar: 1 – basın toplantısı: 1 – işyeri: 9 – kafe: 6 – kuaför: 1 – market: 3 – toplu taşıma: 5 – 

okul/üniversite önü: 6 – plaj: 4 – sokak: 79) 

Erkekler darp ve silahla yaralama dışında, kadının yüzüne kimyasal madde atmak, işkence, kadın 

içindeyken aracı yakmak gibi yöntemlere başvurdu. 

Darp: 198 – cisimle darp: 11 

Kesici aletler: 101 

Ateşli silahlar: 66 

Rehin alma – kaçırma: 16 

İşkence: 7 

Aracı üzerine sürdü, araçla sürükledi yada kadın içindeyken aracı yaktı: 5 

Ölüm tehdidi: 4 

Kimyasal madde: 4 

Diğer: 5 ( Balkondan attı: 1 -  Boğazını sıktı: 1 - Evi ateşe verdi: 1 - Evine girmeye çalıştı: 1 - 

İntihar etsin diye zorla ilaç içirdi: 1) 

Şiddet – yaralama olaylarının yüzde 5’i koruma tedbir kararlarına rağmen gerçekleşti. 

Uzaklaştırmaya rağmen: 21 

Uzaklaştırma yeni bitmiş: 5 

Şikayetçi olmuş ama tedbir kararı verilmemiş: 5 

Kadınların yüzde 13’ü ayrılmak/boşanmak istediği ya da evlilik/birliktelik/barışma teklifini reddettiği 

için şiddete maruz kaldı.  

Ayrılmak/boşanmak isteyen – evlilik/birliktelik teklifini reddeden: 56 

Annesi / kızı/ tanıdığı bir kadın boşanmak istediği için şiddete maruz kalan: 13 

Şiddete maruz kalan kadınlardan dördü erken yaşta zorla evlendirilmişti. 

Bir erkek cezaevinden izin alarak çıktı ve “Bu Mersin’de seni ikinci Özgecan vakası yapacağım” 

dediği karısına işkence yaptı. Bir erkek ise kaçıp, boşanma davası açan karısına saldırdı. 

Saldırganların sadece yüzde 11’i tutuklandı. Sayısını belirleyebildiğimiz 397 saldırgandan en az 

altısının cinayet, cinsel saldırı, yaralama gibi suçlardan suç kaydı bulunuyordu. 

45 saldırgan tutuklandı; bu erkeklerden ikisi önce serbest bırakıldı, kamuoyu tepkisiyle daha 

sonra tutuklandı. 

7 saldırgan hakkında tedbir kararı çıkartıldı. Birine ev hapsi verildi. 

10 saldırgan adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İki erkek adli kontrol olmadan tutuksuz 

yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

16 erkek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
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Bir erkek, saldırı ve yaralama olayından cezasız kalırken, başka bir suçtan tutuklandı. 

Beş saldırgan hakkında hiçbir işlem yapılmadı. 

12 erkek, şiddet uyguladıkları kadın ya da kadının oğlu tarafından öldürüldü; biri yaralandı. Bu 13 

vakada, yedi kadın ve iki erkek tutuklandı. Bir kadın adli kontrol şartıyla bırakıldı, bir trans kadına dava 

açıldı. Üç vakada meşru müdafaa hakkını kullanan kadınlar hakkındaki süreç medyaya yansımadı. 

 

Açıklama: bianet’in erkek şiddeti çetelesinde sadece erkek şiddeti sonucu hayatını 

kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve 

cinayetleri çeteleye almıyoruz. 

Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca 

aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, 

çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini 

araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye 

ekliyoruz. 

Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni 

hastalarının işlediği cinayetler gibi). 

İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/ sistematik şiddete 

maruz kaldıysa çeteleye dahil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer 

veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dahil etmiyoruz. 

Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya 

sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dahil etmiyoruz.  

[Örneğin 11 Haziran 2017'de medya taramamıza düşen şu vakayı çeteleye dahil etmedik: 

* Konya’da hayvancılık yapan A.K. (27), akrabaları Bekir Kıran (80), Mustafa Tokat (80), 

Meryem Tokat (79), Hamit Tokat (51) ve Mehmet Tokat’ı (64) pompalı tüfekle öldürdü. 

Erkek cinayetlerden sonra evine dönerken yakalandı. A.K.’nin şizofren olduğu, kalp 

krizinden hayatını kaybeden babasının ölümünden köydekileri sorumlu tuttuğu belirtildi.] 

** 

Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu 

durumları kapsamaktadır. Örneğin “tecavüzcülerin yüzde x’si şofördü” cümlesi, kadınların 

ulaşım için bindikleri aracın şoförü tarafından tecavüze uğradığını anlatmaktadır. 

 

 


